Hellig3konger
Der er ingen grund til at tro, at de første kristne fejrede jul!
De holdt de gamle jødiske fester påske og pinse med det nye kristne indhold – Jesu død og opstandelse
i påsken og Helligåndens komme i pinsen, men julen som Jesu fødselsdag var ikke en del af det
kristne festår.
Omkring 200 begynder man at fejre en fest den 6. januar til minde om Jesu dåb og brylluppet i Kana,
hvor han forvandlede vand til vin. Man kaldte den åbenbaringsfesten eller på græsk Epifani
(tilsynekomst) og fejrede dermed den dag, hvor Jesus åbenbarede sig som Guds søn. Hvorfor man
valgte netop den 6. januar er ikke til at sige, men måske har det at gøre med, at dagen i forvejen var
en ”helligdag” i en række andre religioner og var kendt under betegnelsen Theophánia (Guds
åbenbarelse).
Som kristen fest samlede den sig efterhånden et indhold, der bestod af Jesu dåb, brylluppet i Kana og
de vise mænd fra Østerland. Den blev i øvrigt, som tiden gik, en meget populær lysfest, der bl. a. blev
afholdt i Rom over flere døgn. Når beretningen om de vise mænd var blevet en del af indholdet, var
det naturligt, at også Jesu fødsel blev en del af epifanifesten den 6. januar.
Omkring 330 blev festen opdelt i to fester, idet man udskilte festen til minde om Jesu fødsel og lagde
den på den 25. december, som i forvejen var blevet bestemt af Cæsar som en festdag for
vintersolhvervet (latin: Bruma) og placeret i hans nye julianske kalender.
Ved Brumalierne, som festdagene hed, fejrede man den ubesejrede sol (Sol invictus) eller den
ubesejrede sols fødselsdag (dies natalis invictis) som for romerne kunne gå på diverse solguder og
for de kristne kunne henvise til Kristus som retfærdighedens sol – en titel hentet hos den
gammeltestamentlige profet Malakias.
Hermed var julen placeret, men tilbage stod epifanifesten den 6. januar. Den katolske kirke gjorde
den til en fest til minde om de hellige 3 konger, mens den græsk-ortodokse kirke gjorde den til den
store vandindvielsesfest*. Kun den armenske kirke holdt fast ved 6. januar som Jesu fødselsdag og
gør det den dag i dag.
Når man læser om de vise mænd (den græske tekst kalder dem Magere = Stjernetydere) fra østerland
i Matthæusevangeliet kap. 2, så opdager man, at det ikke her er angivet, at der skulle være tale om tre
personer. Tretallet kommer af, at de gaver, de kom med, var guld, røgelse og myrra og at tretallet i
øvrigt altid bør indgå i enhver god historie.
Senere tider (1100-tallet) gjorde dem til konger og gav dem navnene Caspar, Melchior og Balthasar,
og i endnu senere tider (1300-tallet) forfattede Johannes af Hildesheim en historie om dem (Historia
trium regum), som blandt meget andet ved at fortælle, at Caspar var en sort neger fra Etiopien.
________________
*) Vandindvielsesfesten er en fest, byens beboere og præster f. eks. kaster sig i floden og velsigner
vandet, dåbsvandet, vievandet m.v.
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